
CL-01G/S

DESCRIERE
Incuietoare standalone (nu necesita software) pentru vestiare (dulapuri) CL-01.

Functioneaza cu taguri, cartele sau bratari de proximitate. 

SPECIFICATII
• Tensiune de alimentare: 3 x baterii AA

• Durata baterii: 1 an

• Finisaj: alama sau nichel 

• Material: Aliaj de zinc

• Dimensiune parte mecanica: L125mm x W65mm x H20mm

• Dimensiune parte electrica: L100mm x W50mm x H16mm

• Greutate: 350g

• Grosime usa: 10~70mm

CARACTERISTICI
• Cartele RFID: 125MHz

• Programare 2 tipuri de cartele: card sistem, card utilizator.

• Led si Buzzer

• Alarma

• Temporizare: 5 secunde de la deschidere

Incuietoare standalone pentru 
dulapuri / vestiare
 

FUNCTIONARE
Creare card Sistem: Alimentati incuietoarea si apasati pe “Butonul Reset” care va 

emite un beep lung. Atingeti cardul RF care doriti sa devina card Sistem iar incuietoarea

va emite un beep lung si unul scurt. Cardul a devenit card Sistem. Fiecare incuietoare 

poate avea un card Sistem. ATENTIE: Cardul Sistem nu se foloseste pentru deschiderea 

incuietorilor. Daca doriti un anume card care sa poata deschide toate incuietorile, inrolati 

acel card ca si card utilizator la toate incuietorile.

Creare card Utilizator(Capacitatea este de 15 carduri pentru fiecare incuietoare):

Afisati cardul Sistem care va emite un beep si LED-ul va lumina verde. Incuietoarea se

deschide, afisati din nou cardul Sistem care va emite un beep si LED-ul va clipi continuu

verde. In acest moment afisati cardul care doriti sa fie de Utilizator si va emite un beep.

Puteti continua sa afisati si alte carduri RF inainte ca LED-ul sa se opreasca din clipit.

Dupa 8 secunde de la atingerea ultimului card, LED-ul se va opri din clipit.

Stergerea unui card de Utilizator: Afisati cardul Sistem de 2 ori succesiv, LED-ul va

lumina verde, apoi afisati cardul de Utilizator pe care doriti sa-l stergeti. Se vor auzi doua

beep-uri scurte si cardul a fost sters.

Stergerea tuturor cardurilor de Utilizator: Afisati cardul Sistem de 3 ori succesiv si

LED-ul va lumina verde. Se vor auzi 3 beep-uri scurte si toate cardurile de Utilizator vor fi 

sterse din incuietoare.

Deblocarea incuietorii: Afisati cardul Sistem sau cardul de Utilizator care vor emite un 

beep si LED-ul va lumina verde. Incuietoarea se va deschide si apoi se va inchide automat.

Daca doriti ca incuietoarea sa fie intotdeauna deschisa trebuie sa comutati switch-ul 

“Option Switch” iar apoi sa afisati cardul din nou pentru blocarea incuietorii.

Semnal de functionare esuat: LED-ul clipeste rosu si va emite 3 beep-uri scurte.

Baterie scazuta: In cazul in care bateriile au o tensiune scazuta, cand afisati cardul va

emite beep-uri succesive lungi de la buzzer.

Reset: Tineti apasati butonul de reset de pe spatele incuietorii 
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